
एमीचे कड े

लेखिका: योशिको उचचदा; चचत्र:े जोआन्ना याडडले 



  “मी ही कड ेहातातनू कधीच काढणार नाही,” आपल्या सर्ाडत प्रिय 
मतै्रत्रणीने, लॉरी मेडडसनने भेट ददलेले सोन्याची कड ेहातात घालता 
घालता एमी म्हणाली. एमी आखण ततच्या कुटुुंत्रियाुंना अमेररकी 
सरकार एका तुरुं ग शित्रिरात स्थानिद्ध करत होते. सर्ड जपानी-
अमेररकी लोकाुंना या शित्रिरातच राहार्े लागणार होते. ते र्र्ड होत े
1942. अमेररका आखण जपान याुंच्यात यदु्धाची दिणगी पेटली होती.  

  सात र्र् ेर्याच्या एमीला आपली शमत्रमुंडळी, िाळा आखण घर 
सोडायची अजजिात इच्छा नव्हती. पण आपण जपानी-अमेररकी 
असल्यामळेु आपल्यापढेु दसुरा पयाडय नाही, असे ततच्या आईने 
ततला साुंचगतले. आईला र्ाईट र्ाटेल म्हणनू एमीने आपले द:ुि 
ततच्यासमोर व्यक्त केले नाही. पण शित्रिराच्या पदहल्या ददर्िी, 
आपल्या हातातील कड ेहरर्ल्याच ेलक्षात येताच ततला िपू रडारे्से 
र्ाटले. “आता मी माझ्या सगळ्यात आर्डत्या मतै्रत्रणीची आिर्ण 
किी िेर्?ू” एमीच्या मनात दाटून आले.  

  दसुऱ्या महायदु्धादरम्यान जपान-अमेररकेदरम्यान यदु्ध झाले. त्या 
पार्श्डभमूीर्र एका लहान मलुीच ेभार्तनक प्रर्र्श् लेखिका योशिको 
उचचदा याुंनी या गोष्टीत माुंडले आहे. 



   मोठ्या िदहणीने आपल्याला रडताना पाहू नये, असे एमीला र्ाटू लागले. 
ततने लगेच डोळ्याुंतील अश्र ूपुसले. पण त्यामुळे ततच्या मनातील द:ुि काही 
पुसले गेले नाही.  
   “चला, तनघायची र्ेळ झाली,” ततच्या आईने हाक ददली.  
    एमीने ततच्या िोलीत पादहले. इतर िोल्याुंसारिी तीही ररकामी झाली 
होती. अगदी भेटर्स्तुच्या ररकाम्या िोक्यासारिी ती भासत होती.  
    एमीने डोळे िुंद केले आखण आपल्या जुन्या िोलीच ेस्मरण केले. 
िोलीच्या खिडकीर्र फुलाुंची नक्षी असलेले पडदे होते, िोलीत कपडयाुंचा 
पसारा होता, ततची आर्डती चचुंधयाुंची िाहुली आखण टेडी िीयर होते. िुंद 
डोळ्याुंआड ततला हळूहळू सुंपूणड घराच ेदृश्य ददसू लागले. 
    एमी आखण ततच्या कुटुुंत्रियाुंना घर सोडायची इच्छा नव्हती. अमेररका 
आखण जपान याुंच्यात युद्ध सुरू झाल्यामुळे आखण एमीच ेकुटुुंि जपानी- 
अमेररकी असल्यामुळे सरकारच त्याुंना तुरुं ग शित्रिरात स्थानिद्ध करत होते.    
    त्याुंनी काही गुन्हा केला नव्हता. पण त्याुंना सरकारकडूनच ित्रसुारिी 
र्ागणूक शमळू लागली. केर्ळ, ते ित्रसुारिे ददसत होते म्हणून! एफिीआयने 
िािाुंना मोंटाना राज्यात असलेल्या युद्धकैद्ाुंच्या शित्रिरात केर्ळ 
एर्ढ्याचसािी पािर्ले, कारण ते एका जपानी कुं पनीत काम करत होते.  

         एमीला हा िुद्ध र्ेडपेणा र्ाटला. त्याुंच ेअमेररकेर्र िेम होते, पण 
अमेररका त्यािदल्यात त्याुंना िेम देत नव्हती, त्याुंच्यार्र प्रर्र्श्ास दािर्त 
नव्हती.  



    घुंटीचा आर्ाज ऐकताच एमी दरर्ाजाकड ेधार्ली. कदाचचत, 
िटणािटणाुंचा गणर्ेि घातलेला एिादा उुंचपुरा सरकारी नोकर 
दारात उभा असू िकेल, सरकारकडून काही चकू आली आहे 
आखण आता त्याुंना शित्रिरात जार्े लागणार नाही, असा तनरोप 
घेऊन तो आला असेल, अिी िळुी आिा ततला र्ाटू लागली.  



   पण एमीने दरर्ाजा उघडला तेव्हा दारात ततची सर्ाडत प्रिय 
मैत्रीण लॉरी मेडडसन उभी होती. लॉरी आखण एमी िाळेत एकाच 
र्गाडत शिकत होत्या.  

  लॉरी िाळेत एकत्र जाण्यासािी एमीकड ेआली नव्हती, रोलर 
स्केटीुंग िेळण्यासािी एमीला िोलर्ायला आली नव्हती, आपला 
नर्ा पोर्ाि दािर्ायलाही आली नव्हती की दकुानात सोित 
जाण्यासािी िोलर्ायला आली नव्हती.    

  लॉरी एमीसािी एक भेटर्स्तू घेऊन आली होती. जणू काही ती 
एमीच्या र्ाढददर्सालाच आली होती. पण ततने र्ाढददर्साला 
साजेसे छान छान कपड ेघातले नव्हते. उलट, एमीसारिीच 
तीसुद्धा द:ुिी ददसत होती.  

  “हे घे,” ततने भेटर्स्तू लॉरीच्या हातात ददली. “हे कड ेआहे. 
शित्रिरात जर्ळ िेर्, माझी आिर्ण म्हणून.” 



    लॉरीने कड ेएमीच्या हातात चढर्ायला मदत केली. ते कड े
म्हणजे एक सोन्याची चैन होती. त्यार्र ह्रदयाच्या आकाराचा 
ताईत लटकत होता. पाहाताक्षणीच एमी त्याच्या िेमात पडली.  
   “मी हे कड ेहातातून कधीच काढणार नाही, अगदी आुंघोळ 
करतानासुद्धा!” एमीने र्चन ददले.  
   लॉरीने एमीला शमिी मारली. “चल, तनघते मी. लर्कर परत 
ये,” लॉरीने एमीचा तनरोप घेतला.  
   “नक्की,” एमी म्हणाली. पण आपण िकड लीला परतू याची 
ततला िात्री र्ाटत नव्हती. कदाचचत, आपण लॉरीला पुन्हा कधी 
भेटूही िकणार नाही, अिी िुंका ततच्या मनात डोकार्ली.  
    लॉरी नजरेआड होईपयतं एमी ततच्या पािमोऱ्या आकृतीला 
पाहात राहीली. लॉरी अधूनमधनू र्ळून िघत होती. दोघी 
एकमेकाुंना हात हलर्ून तनरोप देत होत्या.  

    एमीला फार र्ाईट र्ाटले. ततने दरर्ाजा धाडकन िुंद केला.  



    दरर्ाजाची घुंटी पुन्हा र्ाजली. दारात त्याुंची िेजारीण शमसेस शसम्पसन 
होती. ती त्याुंना जपानी-अमेररकी लोकाुंच्या कें द्रात नेण्यासािी आली 
होती.  

  “एमी, तुझ्या र्स्तू सोित घे. तनघायची र्ेळ झालीय,” एमीची िहीण 
ररको म्हणाली.  

   एमीने मनगटार्रील कड ेसुरक्षक्षत असल्याची िात्री करून घेतली. मग 
ततने स्र्ेटर आखण कोट अुंगार्र चढर्ले. कारण ते िेर्ण्यासािी िॅगेत 
जागाच शिल्लक नव्हती. ती आपल्यासोित हलक्याफुलक्या र्स्तूच नेऊ 
िकत होती. ित्येक कुटुुंिाला एक क्रुं माुंक ददलेला होता. एमीने आपल्या 
िॅगेर्र 13453 या क्रमाुंकाचा त्रिल्ला लार्ला.  

  आईने ित्येक िोलीत डोकार्ले, घराकड ेिरे्टचे पाहून घेतले. एमी 
ततच्या मागोमाग घरभर फफरली. फतनडचर, कपड,े चचत्र ेआखण 
पुस्तकाुंनी भरलेल्या पूर्ीच्या िोल्या एमीला आिर्ू लागल्या.  
   िािाुंना प्रिय असलेल्या िागेर्र एमीने िरे्टची नजर टाकली. 
िािा इथे असते तर त्याुंनी िागेतील एिादे सुुंदर फूल तोडून आईला 
ददले असते आखण म्हणाले असते, “हे तुझ्यासािी!” हलकेच जस्मत 
करत आईने फूल फुलदाणीत सजर्ून िेर्ले असते.   

    पण आता िाग जीणड आखण उजाड झाली होती. िािा तनघून 
गेल्यार्र आईला िागेची तनगराणी रािण्यास कधी फुरसतच शमळाली 
नाही. एमीलासुद्धा त्या िागेसारिे उपेक्षक्षत, एकाकी र्ाटू लागले.   



    कें द्रात एमीला सर्डत्र िेकडो जपानी-अमेररकी लोक ददसले. 
त्यात आजी-आजोिा, आई-िािा, मुलुं, तान्ही िाळुं असे सगळ्या 
र्याुंच ेलोक होते. ित्येकाकड ेगािोडी होती, क्रमाुंकाचा त्रिल्ला 
लार्लेल्या िॅगा होत्या. काही लोक रडत होते. िरेच लोक िाुंत 
िसून होते. एमीच्या पोटात गोळा आला. सगळे आपल्यासारिेच 
घािरलेले असतील का, असा िश्न ततच्या मनात उद्भर्ला. ततने 
हातातील कडयार्र असलेल्या ह्रदयाच्या ताईतार्र हात िेर्ला. 
आखण आपण िूर आहोत, असे स्र्त:ला िजार्ले.  

  पण ित्येक दारार्र उभ्या असलेल्या िुंदकुधारी सैतनकाुंना पाहून 
मात्र एमीच ेअर्सान गळाले. ततच ेपाय लटपटू लागले.  
  “कुणी पळून जाऊ लागले तर ते गोळ्या घालतील का गुं?” ततने 
िदहणीला प्रर्चारले. 
  ररकोने िाुंदे उडर्ले. “मला माहीत नाही,” ती गुंभीर चहेरा 
करून म्हणाली. “कदाचचत, घालतीलही गोळ्या.” 



    थोडया र्ेळाने, सर्ड लोक फुटपाथच्या कडलेा उभ्या असलेल्या 
एका िसमधये चढले. त्या सर्ांना टॅनफोरान रेसटॅ्रक येथे नेत होते. 
घोडयाुंच्या ियडतीसािी िशसद्ध असलेल्या या दिकाणी सैन्यदलाने 
कैद्ाुंच ेशित्रिर िनर्ले होते.   

  िस सुरू झाली. तो रस्ता एमीच्या चाुंगल्याच पररचयाचा होता. 
ती खिडकीतून िाहेर िघू लागली. िस केटो फकराणा दकुानाजर्ळून 
जाऊ लागली. आई ततथे धान्य, दही, केक, मसाले आखण मुळा र्गैरे 
िरेदी करत असे.  

    दकुानाच्या खिडक्या िुंद होत्या. पण एमीला दकुानाच्या 
दरर्ाजार्र एक फलक ददसला. त्यार्र शलदहले होते, “आम्ही 
देिभक्त अमेररकी आहोत.”  
   “मीसुद्धा देिभक्त आहे,” एमीच्या मनात आले. “आम्ही 
सगळेच देिभक्त आहोत. पण सैन्याला तसुं र्ाटत नाही.”   



    िस सॅनफ्राजन्सस्कोच्या िाडीच्या पुलार्रून जाऊ लागली. 
सूयडिकािात तो पूल चमचमत होता.  
  “गुड िाय पुला, गुड िाय िाडी, गुड िाय शसगल 
पक्षयाुंनो,” एमी कुजिुजली. 
   एमीने िजेारी िसलेल्या आपल्या िदहणीकड ेनजर 
टाकली. आपले रडू आर्रण्याचा ती आटोकाट ियत्न करत 
होती.  
   “मूिड सैतनक आखण त्याुंच ेमूिड युद्ध!” ररको पुटपुटली.  
   लर्करच, ते टॅनफोरान रेसटॅ्रकर्र पोहोचले. त्या जागेला 
काटेरी ताराुंच ेकुुं पण घातले होते. ित्येक कोपऱ्यार्र सुरक्षा 
रक्षकाुंच ेमनोरे उभारले होते. सिस्त्र सुरक्षा रक्षकाुंनी दरर्ाजा 
उघडला आखण िस आत घेतल्यार्र लगेच पुन्हा िुंद केला. 
आता कुणीही िाहेर जाऊ िकत नव्हते. सर्ड लोक आत िुंदी 
झाले होते.  



    त्याुंना 16 क्रमाुंकाच्या िराकीतील 40 क्रमाुंकाच्या िोलीत जागा ददली. िािाुंच े
शमत्र, शमस्टर नोमा याुंनी त्याुंना िोली िोधायला मदत केली. 
  रेसटॅ्रकभोर्ती सैन्याच्या िराकी होत्या. पण ही िराक त्या िराकीुंपैकी नव्हती. 
िरुंतर, हा घोडयाुंचा तिेला र्ाटत होता, अनेक कप्पे असलेला. ित्येक कप्प्यार्र 
क्रमाुंक टाकलेला होता. पूर्ी त्यात घोड ेराहात असार्ेत.  
  “ही तुमची िोली,” 40 क्रमाुंकाच्या िोलीपािी आल्यार्र शमस्टर नोमा म्हणाले.  

  एमी आखण ररको िोलीत डोकार्ल्या. “िापरे! फकती गशलच्छ आहे ही िोली!” 

  िोलीत काळोि होता, धळू होती, कचरा होता, घोडयाुंची दगुधंी पसरली होती. 
आतील जशमनीर्र जाड कापड पसरले होते. त्यार्र लाकडाच ेढलपे, खिळे, धळू 
आखण मेलेली ढेकणे ददसत होती. सैतनक झोपण्यासािी र्ापरतात तो पलुंग 
जशमनीर्र दमुडून िेर्लेला होता.  

  दोघीुंना थोड ेिरे र्ाटार्े म्हणून आई म्हणाली, “मी शमसेस शसम्पसन याुंना पडदे 
पािर्ायला साुंगते. थोडी साफसफाई केल्यार्र ही िोली छान ददसेल.” आईला 
आपल्याइतकेच र्ाईट र्ाटत आहे, हे एमी समजून चकुली. कुणाला काहीच िोलार्ेसे 
र्ाटत नव्हते.  

  शमस्टर नोमा त्याुंच्यासािी गाद्ा आणायला गेले. “लर्कर गेलुं पादहज,े नाहीतर 
गाद्ा सुंपून जातील,” ते घाईघाईत जाताजाता म्हणाले. एमीच्या आईला ते रडताना 
पाहू िकत नव्हते.    

  पण आई काही रडलीत्रिडली नाही. कुिूनतरी झाडू आणून ततने िोलीतील धळू, 
कचरा आखण मेलेली ढेकणे स्र्च्छ केली.  



  एमी आखण ररको याुंनी पलुंग नीट एका जागी िेर्ला. 
  तेर्ढ्यात एमीच ेलक्ष ततच्या मनगटाकड ेगेले आखण ती 
फकुं चाळली, “माझ्या हातातलुं कडुं कुिे गेलुं?”      
   एमीने िोलीतील कोपरानकोपरा धुुंडाळला. तिेल्यात पाऊल 
टाकल्यापासून ज्या र्ाटेर्रून ते िोलीपयतं आले, त्या र्ाटेर्र त्याुंनी 
िोधले. आईने आखण ररकोने ततला कड ेिोधायला मदत केली, पण 
कुणालाच ते सापडले नाही.  

   रात्र होऊ लागली. सर्डत्र गदड काळोि पसरला. आईने टॉचड 
काढला आखण ती कड ेिोधायला रेसटॅ्रकर्र गेली. रेसटॅ्रकर्र चचिलच 
चचिल होता. आदल्या ददर्िी पडलेल्या पार्सामुळे दिकदिकाणी 
पाण्याची डिकी साचली होती. आईने िपू िोधािोध केली, पण 
एमीच ेकड ेकाही ततला शमळाले नाही.    



    रात्रीच्या जेर्णाची र्ेळ झाली. एमी, आई आखण ररको 
जेर्णाच्या लाुंि राुंगेत उभ्या रादहल्या. राुंगेतील सर्ांच्या हातात 
थाळी आखण काटे-चमच ेहोते. पण एमीला जेर्णाच ेभान नव्हते. 
ततला फक्त आपले हरर्लेले कड ेडोळ्यासमोर ददसत होते. 
आपल्या प्रिय मैत्रत्रणीची एकमेर् आिर्ण हरर्ल्याच ेततला िपू 
द:ुि झाले. ततला िूप रडार्ेसे र्ाटले.     



. पुढच्या ददर्िी एमीने आपली िॅग उघडली. ततला ततचा आर्डता 
लाल स्र्ेटर त्यात ददसला. लॉरीकडसेुद्धा असाच लाल स्र्ेटर होता. 
दोघीुंनी िाळेच्या पदहल्या ददर्िी हेच स्र्ेटर अुंगार्र घातले होते. 
दोघीुंच्या जेर्णाच ेडिेसुद्धा एकसारिेच होते.   

  िाळा सुटल्यार्र दोघी घराजर्ळच्या माळरानार्र पतुंग उडर्ायला 
जात असत. त्याुंच ेलाल-प्रपर्ळे पतुंग र्ाऱ्यार्र नाचताना पाहायला 
त्याुंना िपू मजा येत असे.   

  अचानक एमीला जाणर्ले की आपल्याला लॉरीसोित घालर्लेले 
आनुंदी क्षण आिर्त आहेत, िकड लीतील घराची एक-एक िोली 
आिर्ार्ी तसेच. म्हणजे, कड ेहरर्ले तरी आपल्याला लॉरीच्या 
आिर्णी येऊ िकतात!  



    शमस्टर नोमा याुंनी त्याुंच ेसामान िेर्ण्यासािी काही फळ्या 
आणल्या. भुंगारातील लाकडाुंपासून त्याुंनी टेिल आखण 
िाकडसेुद्धा िनर्ले.  

  आईने फळीर्र सर्ाडत आधी िािाुंचा फोटो िेर्ला. पण िािाुंची 
आिर्ण काढायला आईला या फोटोची गरज नाही, हे एमी 
जाणत होती.  

  आईच्या मनातही हाच प्रर्चार आला असार्ा. ती म्हणाली, 
“एमी, लॉरीची आिर्ण काढायला तुला कडयाची गरज नाही, 
जसुं िािाुंची आिर्ण काढायला आपल्याला या फोटोची गरज 
नाही. िरुंतर, आपण ज्यार्र िेम करतो त्या गोष्टी आपल्या 
ह्रदयात कायम र्सत असतात. त्यामुळे त्याुंच्यापासून कुिे दरू 
गेलुं तरी त्याुंची आिर्ण मनात कायम ताजी राहाते.” 



  एमीला आईच ेिोलणे पटले. लर्करच त्याुंना आणिी दरू, उटाह 
राज्यातील र्ाळर्ुंटात असलेल्या एका शित्रिरात पािर्णार होते. पण 
ततथे गेल्यार्र लॉरी काही ततच्या मनातून तनघनू जाणार नव्हती. 
ततथेसुद्धा ततला लॉरीची आिर्ण येणारच होती. लॉरी कायमच ततची 
मैत्रीण राहाणार होती, ततला कुिेही आखण फकतीही दरू पािर्ले तरी. 
आपण लॉरीला कधीच प्रर्सरू िकणार नाही, हे एमीला पक्के िाऊक 
झाले.  



  1942 साली अमेररका र् जपान याुंच्यात युद्ध सरुू झाले. अमेररकी 
सरकारने देिाच्या पजिम फकनाऱ्यार्रील 1,20,000 जपानी-अमेररकी लोकाुंना 
ताब्यात घेऊन कैद केले. याुंपैकी दोन-ततृीयाुंि लोक अमेररकी नागररक होते.    

   या लोकाुंनी काही िेकायदेिीर कृत्य केले नव्हते. पण कोणताही िटला 
दािल न करता, सुनार्णी न घेता त्याुंना तनजडन रेसटॅ्रकमधये िुंदी 
िनर्ण्यात आले आखण नुंतर दरू कुिेतरी स्थानिद्ध करण्यात आले.   

   1976 साली अधयक्ष गेराल्ड आर फोडड म्हणाले, “जपानी-अमेररकी हे 
तनष्ठार्ुंत अमेररकी होते. त्याुंना कैदी िनर्ण्याचा तनणडय चकुीचा होता.” 

   1982 साली अधयक्ष जजमी काटडर आखण अमेररकी कााँगे्रस याुंनी स्थापन 
केलेल्या सशमतीने सिोल अभ्यास करून तनष्कर्ड काढला की जपानी-
अमेररकी लोकाुंर्र घोर अन्याय करण्यात आला. याला जातीय पूर्डग्रह, 
युद्धाचा उन्माद आखण राजकीय नेततृ्र्ाच ेअपयि या गोष्टी कारणीभूत होत्या.    

   सहा र्र्ांनी, अमेररकी सरकारने अचधकृतपणे या अन्यायाची किुली ददली 
आखण माफी माचगतली. सरकारने अन्यायग्रस्त लोकाुंच्या र्ुंिजाुंच ेपुनर्डसन 
करून िततकात्मक ररतीने पूर्डजाुंना न्याय शमळर्ून देण्याचा ियत्न केला.  

समाप्त 

लेिकाच ेिब्द  


